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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 14 augustus 2007
Onderwerp

Besluit

1.
Stichting Bevorderen kwaliteit Het college besluit:
omgeving Schipholregio
1. Een Stichting Bevordering kwaliteit omgeving Schipholregio in principe op te
richten, samen met Schiphol Group;
2. Aan Provinciale Staten te verzoeken hun wensen en bedenkingen inzake de
voorgenomen oprichting ter kennis van het college te brengen;
3. Daartoe de Voordracht vast te stellen.
2.
Opwaardering Westfrisiaweg

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het besluit van de Stuurgroep Westfrisiaweg over het
voorkeurstracé voor de Opwaardering van de Westfrisiaweg, en van de resultaten
van de milieueffectrapportage (m.e.r.);
2. dat het Milieueffectrapport (MER) voldoende informatie biedt om vooralsnog in te
kunnen stemmen met de door de Stuurgroep gemaakte keuze voor het
voorkeurstracé voor de Opwaardering van de Westfrisiaweg;
3. er mee in te stemmen dat het MER en het voorlopige standpunt ten aanzien van het
voorkeurstracé wordt gepubliceerd, ter visie wordt gelegd, wordt vrijgegeven voor
de inspraak en om advies wordt voorgelegd aan de Commissie voor de m.e.r. en de
wettelijke adviseurs voor de m.e.r.-procedure;
4. de Commissie voor de m.e.r. tevens te verzoeken om advies uit te brengen over de
inhoud van het vervolgonderzoek dat gericht is op effecten van de uitwerking van
het ruimtelijk besluit op basis van het voorkeurstracé;
5. Provinciale staten in het kader van de actieve informatieplicht in kennis te stellen
van dit besluit en de verdere procedure.

3.
Uitzondering op te provinciale Het college besluit:
aanbestedingsregels voor de
- Toestemming te verlenen om een uitzondering te maken op de provinciale
tijdelijke inhuur van een ad
aanbestedingsregels (art. 6.1.b) voor de tijdelijke inhuur van een ad interim
interim sectormanager
sectormanager Netwerkbeheer voor een periode van 44 weken ( 1 maart 2007 tot en
Netwerkbeheer
met 31 december 2007 voor een bedrag van € 182.651,04 excl. BTW)
4.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid de heer D.
Wellink (SP) inzake
bodemdaling
5.
Beantwoording statenvragen
van de statenleden de heer
Wellink en mevrouw
Boelhouwer (SP) inzake brief
van bonden aan statenleden
(2007-46290)
6.
Mandaten met bijlagen

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1. In te stemmen met het Algemeen Mandaatbesluit GS juni 2007;
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2.
3.
4.
5.

7.
Voortgangsrapportage
reorganisatie per 1 augustus
2007

Kennis te nemen van het bij deze door de Commissaris van de Koningin
vastgestelde Vertegenwoordigingsbesluit Provincie en CvdK NH 2007;
De door de provinciesecretaris vastgestelde ondermandaatlijsten van de directies en
de sector Kabinet goed te keuren na accordering van bovengenoemde besluiten;
Kennis te nemen van de ondervolmachtlijsten van de directies BU, SHV en
Middelen, na accordering van bovengenoemde besluiten;
Provinciale Staten over dit besluit actief te informeren ter uitvoering van artikel
167, tweede lid, van de Provinciewet.

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de voortgangsrapportage over de nog lopende trajecten van de
reorganisatie (per 1 augustus 2007)
2. de rapportage aan te bieden aan de PS-commissie FEBO.

8.
Voorlopige Verdringingsreeks Het college besluit:
Amstelland
- in te stemmen met het toepassen van de voorlopige Verdringingsreeks Amstelland
in perioden met een watertekort, tot het moment dat er een formeel vastgestelde
regionale Verdringingsreeks is;
- in te stemmen met de vervolgfase, die moet leiden tot vaststelling van een
definitieve Verdringingsreeks;
- samen met Gedeputeerde Staten van Utrecht een verzoek te doen aan de
hoogheemraadschappen Amstel, Gooi en Vecht en de Stichtse Rijnlanden, als mede
aan de Hoofdingenieur Directeur (HID) van Rijkswaterstaat Utrecht om vanaf
heden deze reeks in de regio Amstelland toe te passen in perioden met een
watertekort, tot het moment dat er een formeel vastgestelde reeks beschikbaar is.
Dit cf. bijgevoegde concept brief van GS van Utrecht.
9.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid mevrouw C.
Boelhouwer (SP) inzake kort
geld
10.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid D.C.J.M.
Wellink (SP) betreffende
strategische bedrijvenmissies
11.
Sponsoring Dam tot Damloop

12.
Voordracht bestuurslid Sail
Den Helder

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1. De Dam tot Damloop te sponsoren voor een bedrag van € 15.000 (inclusief BTW)
uit het sponsorbudget.
2. Afspraken over promotionele activiteiten vast te leggen in een
sponsorovereenkomst. De directeur Middelen hiervoor te mandateren.

Het college besluit:
- De heer J.J. Schipper namens de Provincie Noord-Holland voor te dragen als
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bestuurslid van Sail Den Helder.

13.
Collegetour GS

14.
Vaststellen subsidieplafond
2007 ten aanzien van
subsidieverordening ILG

15.
Voordracht PS Zomerbrief
ILG

Het college besluit:
- In te stemmen met het programma van het bezoek aan de Gooi en Vechtstreek d.d.
28 augustus 2007
- In te stemmen met het concept-programma voor het bezoek aan Amstel en
Meerlanden d.d. 11 september 2007.

Het college besluit:
1. Op grond van artikel 3, zesde lid van de Verordening inrichting landelijk gebied
Noord-Holland 2007 een totaal subsidieplafond van € 21.821.112,- voor het jaar
2007 vast te stellen. Het totale subsidieplafond onder te verdelen naar verschillende
ILG doelen en prestaties.
2. op subsidieaanvragen te beslissen in de volgorde van ontvangst van de aanvragen
3. de vastgestelde subsidieplafonds te publiceren in het Provinciaal blad.

Het college besluit:
- In te stemmen met de aanbiedingsbrief van GS aan PS
- In te stemmen met de voordracht aan PS van de Zomerbrief ILG

16.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
keuren bestemmingsplannen
Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
en verklaringen van geen
- voor het plaatsen van een antennemast Hoornseweg 23 Middenmeer, gemeente
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
Wieringermeer,
- voor het verplaatsen van een bouwvlak ten behoeve van het bouwen van een
woning aan de Westerduinweg tegenover nummer 6 te Aerdenhout, gemeente
Bloemendaal,
- ten behoeve van het verbouwen en vergroten van de woning op het perceel
Kastanjelaan 18 te Aalsmeer,
Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen:
- Bestemmingsplan “ Bennebroek 2006” gemeente Bennebroek,
17.
Eindrapportage
Administratieve
Lastenverlichting

18.
Vijf te laat ingediende
subsidieaanvragen

Het college besluit:
- Kennis te nemen van de Eindrapportage Vermindering Administratieve Lastendruk
en vast te stellen dat de resultaten zijn behaald of ondergebracht;
- Dit project Administratieve Lastenverlichting als afgerond te beschouwen.
- In overleg te treden met de heer Linschoten, voorzitter van het Adviescollege
Toetsing Administratieve Lasten, en het onderwerp te betrekken bij het
themaberaad over milieuvergunningen.

Het college besluit:
1. met gebruikmaking van de in artikel 24 van de Algemene subsidieverordening
Noord-Holland 1998 opgenomen afwijkingsbevoegdheid, geen toepassing te geven
aan artikel 10, lid 1 van de Asn waarin is bepaald dat de aanvraag voor een
projectsubsidie moet zijn ingediend uiterlijk drie maanden voor het begin van de
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2.

3.

19.
Benoeming leden ILG
Gebiedscommissies

activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.
een budgetsubsidie vast te stellen voor de volgende projecten:
- Deelname Biofach 2007 door P. Timmerman Bulb Export Co.,
subsidiebedrag € 1.567,23;
- Project Holland Flowers Festival 2007 door de Stichting Holland Flowers
Festival, subsidie bedrag € 20.000,-;
- Kennis- en innovatiebeurs AGRINOVA 2007 door SYNTENS,
subsidiebedrag € 8.000,-;
- Bloemencorso Bollenstreek 2007, door de Stichting Bloemencorso
Bollenstreek subsidie- bedrag € 5.000,-;
- De Landbouwtentoonstelling Opmeer 2007 door de Stichting
Tentoonstelling Opmeer, subsidiebedrag € 2.500,-.
de sectormanager van de Sector Subsidies te machtigen uitvoering te geven aan dit
besluit.

Het college besluit:
1. Voorgestelde vertegenwoordigers voor ILG gebiedscommissies te benoemen.
2. De voorgestelde vertegenwoordigers plus de gerelateerde ILG gebiedscommissies
te informeren over het genomen besluit middels brieven.

20.
Uitvoeringsprogramma
Groene Hart

Het college besluit:
1. Het uitvoeringsprogramma Groene Hart 2007-2013 vast te stellen
2. Met brief Provinciale Staten hierover te informeren.
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten

B.Adema
R.Fillet
F. Lengkeek
C. v. Twuijver
K. Grevers
K. van Eerde

tel. (023) 514 46 39
tel. (023) 514 44 09
tel. (023) 514 43 13
tel. (023) 514 42 40
tel. (023) 514 36 42
tel. (023) 514 31 80

over de nummers:
11, 14, 15, 17, 18, 19, 20
5, 6, 7
13
1, 9, 10, 12, 16
2, 3, 4,
8

N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen
zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook antwoorden op statenvragen worden pas
beschikbaar gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.
Vragen van niet media-vertegenwoordigers over besluiten zullen afgehandeld worden via het algemene
provincienummer (023) 514 31 43 . Daarbij vragen naar de behandelende ambtenaar van het stuk.

Titel:GS-besluitenlijst d.d. 14-08-2007 openbaar
Datum:14-08-2007

